
הוראות שימוש:
 קבעו זמן למפגש רגוע עם הילד או הילדה, 
עם אבא או אימא )או עם כל מי שאוהבים(.

בחרו מקום שעושה לכם טוב על הלב.
 השאירו את הטלפונים במצב לא זמין ותנו 

 למילים לעשות את שלהן.
בהנאה!

ַע, מעשה בסבא בשם ְיהוֹׁשֻ
שהיה עסוק באופן קבוע.

הייתה לו מין עבודה כזאת חשובה,

עם המון דברים דחופים שהם ממש "חובה".

והינה ביום חמישי הוא כינס ישיבת חירום,

ולפתע בשעה חמש אמר: "אני חייב לקום!"

העובדים מסביבו היו המומים:

"אתה תמיד אומר שאם התחלנו - אז לא מפסיקים."

סבא יהושע הרהר לרגע ואמר בקול: 

"זה נכון, אבל יש דברים שקודמים לכול!

בכל יום חמישי בחמש יש לי פגישה עם הנכדה,

זאת פגישה שאני לא יכול לפספס. נקודה."

הזמנה לשיחה:
 מה אתם חושבים שסבא יהושע ונכדתו עושים בזמן המשותף שלהם יחד? 

 האם גם לכם, כמו לסבא יהושע, יש זמן כזה קבוע עם אחד מבני המשפחה? 
 האם הייתם רוצים זמן כזה של אחד על אחד? האם יש לכם זמן שמוקדש רק למשפחה? 
האם זה זמן קבוע ומתוכנן או שזה קורה במקרה? מה עוזר לזמן כזה להתקיים ולקרות? 

אתם מוזמנים לסרוק! 
חידון מיוחד ליום המשפחה 

מחכה לכם בקישור

התלחשו כל העובדים...

כי עם כל הכבוד לנכדים...

זה לא עצר את סבא יהושע,

שלעבר הדלת החל כבר לנוע:

 "בדיוק כמו שסבא שלי," 

הוא נזכר והתרגש,

"בילה איתי בכל יום חמישי בחמש!

 סבי היה אומר: 

ם ְלָבנֶיָך ְוִלְבנֵי ָבנֶיָך..."  "ְוהוַֹדְעָתּ

 כזה מין פסוק, ועכשיו תסלחו לי - 

בחמישי בחמש אני הכי עסוק!"

*נכתב בהשראת תלמוד ירושלמי מסכת שבת, פרק א, הלכה ב



הזמנה לשיחה:
 מה אתם חושבים שקורה בשיר? 

 מה רוצה האם? מה רוצה הילדה? 
איך אפשר לפתור את זה?

 מה זה בכלל אומר "לתת כבוד"? 
 האם אתם נותנים כבוד? 

 האם זה קל או קשה? 
במה זה תלוי?

ִהיא ָהְיָתה ַיְלָדה  ׁשֶ ּכְ ִאָמא אֹוֶמֶרת ׁשֶ
בֹוד ַלהֹוִרים ה יֹוֵתר ּכָ ָהָיה ַהְרּבֵ

ֵהם ָהיּו אֹוְמִרים ל ָמה ׁשֶ ָתה ּכָ ְוִהיא ָתִמיד ָעׂשְ
ל ָדָבר ָצִריְך ְלַבֵקׁש ֶאֶלף ְּפָעִמים ְוַרק ִמֶמִני ּכָ

ֵהם רֹוִצים ה ָמה ׁשֶ ִמֵמיָלא ֲאִני ַאף ַּפַעם לֹא עֹוׂשָ ְוׁשֶ

ְתַבְקׁשּו ִמֶמִני ְקָצת ָּפחֹות ָדִאי ׁשֶ ָאז אּוַלי ּכְ
ַעְצִמי ִלְרצֹות? ַאְסִּפיק ַגם ּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

                                               הדס גלבוע 



רשימה למילוי - לגזור ולשמור

אילו היינו משפחה תנ"כית, היינו כנראה:

כמו יעקב ועשו - כי אנחנו הכי שונים זה מזה

כמו רות ונעמי - כי נעשה הכול זה בשביל זה

 כמו יעקב וכל משפחתו - כי תמיד רועש 
ולא משעמם אצלנו

כמו דוד ואחיו הגדולים - כל היום רבים!

 המשל מספר על אדם שהלך במדבר והיה רעב וצמא מאוד, לפתע הגיע 
 לעץ עם פירות מתוקים ונחל למרגלותיו. שתה, אכל ונח בצל העץ. 

כשהתכוון להמשיך בדרכו רצה להיפרד מהעץ ולהודות לו, ושאל: "מה אני 

יכול לאחל לך, עץ יקר? פירות מתוקים? הפירות שלך הכי מתוקים בעולם. 

מים קרירים? יש לך בשפע! צל נעים? הרי הצל שלך נעים מאוד. 

אני יודע! אברך אותך שכל העצים שיצמחו מהזרעים שלך, יהיו כמוך בדיוק!" 

)עובד בהשראת תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה, ע"ב(

אם נעבור מהמשל לחיי המשפחה - מה דעתכם על האיחול הזה? 
במה הייתם מאחלים לעצמכם להיות דומים להורים שלכם?



כאן מדביקים כאן מדביקים

לקפללקפל

רוצים לראות איך
זה יוצא בסוף? 
סרקו את הברקוד

4

3

2

הדפיסו את הדף.1

צבעו וגזרו לפי הסימנים.

קפלו כל לב באמצע והדביקו את הלבבות זה לזה )כמו מניפה(.

הדביקו את הלב המקופל והמודבק על גבי הלב של הילד/ה המאוירים.

את הילד/ה המאוירים קפלו באמצע )לברכה נפתחת(.

הוסיפו את המילים או את הציורים שלכם.

הגישו עם חיבוק גדול.

לקפללגזור
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כתיבה: הדס גלבוע . עיצוב וציור: ריקי מוספי . עריכה לשונית: נועה טל

שיר שאהוב 
עלינו במיוחד

2 צעדים אחורה

2 צעדים קדימה
משהו מיוחד 

במשפחה שלי

מקום שאהוב 
עלינו במיוחד

זיכרון כיפי שלי 
עם המשפחה

משהו שאני אוהב/ת 
לעשות עם 

המשפחה שלי

משהו שתמיד 
אומרים במשפחה 

שלי

משהו שהייתי משנה 
במשפחה שלי

 הצטיידו בקובייה, ב"שחקנים" )אבנים קטנות 
או כל רעיון יצירתי אחר( ובבני משפחה אהובים.

הדפיסו, צבעו וקשטו כפי שמתחשק.
 הטילו קובייה לפי התור, התקדמו בלוח ומלאו 

אחר ההוראות שבדרך <<< בהנאה!

 1

2

3


